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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Torsdagen den 17/8 2017 kl. 18.00.
Närvarande:
Christer Svenstedt, Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, Monika Bäckström, C-M Johansson,
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§. 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 3. Föregående protokoll.
Föregående mötes protokoll genomlästes och godkändes.
§4. Begäran till kommunen 2018.
Önskelistan på arbeten önskade att utföras, av kommunen, i Borensberg, under 2018 har den 11/7
lämnats in till kommunen.
§ 5. Kvarnholmen
Ordföranden tar kontakt med ansvarig inom kommunen för att ta reda på vad som hänt med arbetet
som ska snygga upp och göra Kvarnholmen attraktiv för allmänheten..
§ 6. Brandkåren.
Styrelsen beslutar att stödja Alliansens krav på att vänta med att ta besluta om brandkåren tills nya
väg 34 är färdigbyggd.
Beslutade också att lägga ut protestlistor, mot kommunens nuvarande beslutsordning, i affärer och
bensinmackar.
§ 7. G-C väg till Näs.
G-c-vägen är nu upptagen som prioriterat projekt 2018 men inget beslut är ännu taget i
kommunstyrelsen.
§ 8. ”Gula vattnet” från gamla Zanda.
Frågan bordlägges till nästa möte.
§ 9. Skolfrågor.
Styrelsen inhämtar information om planerna för Borensbergs skolor bl.a. på informationsmötet den
30/8 och agerar utifrån denna.
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§ 10. Skrivelser.
• Bygderådet ska skicka en skrivelse till ansvariga på kommunen angående fastigheten ”Hälla
1:172”, gamla ICA, i vilken vi önskar att kommunens fastighetsbolag förvärvar fastigheten för
att exempelvis bygga lägenheter där.
• En skrivelse ska skickas till kommunstyrelsen där vi gör dem uppmärksamma på att Näs
Kursgård ska avvecklas eller ev. säljas.
§ 11. Övriga frågor.
• Bygderådet har mejlat till tekniska nämndens ordförande om trafiksituationen för gående vid
Hällalund och i Tjällmorondellens närhet. I skrivelsen har givits förbättringsförslag.
• Julhälsning med logotyp ska införas på Facebook, i Corren och MT.
• Ett Medborgarmöte ska anordnas i oktober. Ordföranden tar kontakt Camilla Egbert för att
samordna mötet.
§ 12. Nästa möte.
Bestämdes till den 21/9 2017.
§ 13. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för ett givande möte och avslutade detsamma.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

Ordförande
…………………………….
Yngve Folkesson

